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Bouw Zonnepark Noordmanshoek begonnen! 
De bouw van het zonnepark is nu echt begonnen! Eind juni werd het hek geplaatst, zodat de 
parkbouwer (B&W Energy) zijn materialen daar nu kan opslaan. De planning is nog steeds 

dat het park aan het einde van 
dit jaar wordt opgeleverd en dus 
stroom zal gaan produceren. 
Doordat wij zonder 
projectontwikkelaar werken, ligt 
de eigendom van het park 
volledig bij onze coöperatie (en 
haar leden), en komen alle baten 
ten goede aan de participanten 
en het Duurzaamheidsfonds van 
GVM. 
 

Mogelijk extra project op 
Noordmanshoek 
Het project heeft door allerlei 
oorzaken vertraging opgelopen. 

Ook hier geldt “elk nadeel heb ze voordeel” (J. Cruijff). In de loop van die tijd zijn de PV-
panelen verbeterd: ze leveren meer elektriciteit dan oorspronkelijk gepland, zodat er nu 
enige ruimte over is in het park. Wij zijn bezig om te onderzoeken of wij die ruimte kunnen 
invullen met een extra project, in het kader van de vernieuwde postcoderoos-regeling (de 
zogenaamde SCE-regeling). Bij de aanvraag van de subsidie bleek dat die al was overtekend 
voor 2021, zodat wij nu (redelijk vooraan) op een wachtlijst staan. De SCE-subsidie werkt 
anders dan de SDE-subsidie waar ons park op is gebaseerd. Als de aanvraag alsnog wordt 
gehonoreerd, zoeken wij ongeveer 100 leden die elk voor 5 maximaal kWpiek (10-12) 
panelen willen kopen. We zullen daarvoor een speciale informatieavond organiseren. 
Hopelijk zijn de maatregelen rond Covid19 tegen die tijd zover versoepeld, dat een “live-
bijeenkomst” dan weer mogelijk is.  
 
 



PV-panelen op eigen daken 
Heel vaak horen wij de opmerking: “leg nu eerst maar eens de daken van woningen en 
bedrijven vol met zonnepanelen, voordat je landbouwgrond daarvoor gebruikt”. Het punt is 
echter dat de duurzaamheidsdoelstelling alleen daarmee niet bereikt kan worden. Toch wil 
GVM zijn leden graag helpen om op het eigen dak PV-panelen te realiseren. Daarmee houdt 
onze werkgroep “Energiebesparen in Woningen” zich bezig. Door de Corona-gerelateerde 
beperkingen is die actie vertraagd, maar zodra dat mogelijk is, zullen wij daarvoor 
voorlichtingsavonden organiseren. 
Het is niet nodig, dat GVM daarvoor een eigen systeem gaat opzetten: Dat wiel is allang en 
in vele vormen uitgevonden: 
Voor huurwoningen heeft de woningbouwcorporatie SallandWonen een heel aantrekkelijke 
aanbieding, waarbij van de bewoners geen investering wordt gevraagd. 
Voor koopwoningen hebben bijna alle energiebedrijven voordelige aanbiedingen (zie de 
website van uw eigen energieleverancier). 
De rol van GVM zal zich hier beperken tot het helpen van leden om binnen deze bestaande 
regelingen hun weg te vinden. Mocht u vragen hebben, voelt u zich dan vrij om ons te 
benaderen (info@goedveurmekare.nl). 
 

PV-panelen op bedrijfsdaken 
Om dezelfde reden als hierboven genoemd, moet ook aandacht worden besteed aan PV-
panelen op bedrijfsdaken. Leden van GVM zijn daar druk mee bezig geweest, maar tot nu 
toe met weinig succes. Het waren vaak technische of praktische problemen die voor de 
dakeigenaren een te groot obstakel vormden. Het blijft onze aandacht vragen, maar door 
gebrek aan menskracht kunnen wij daaraan op dit moment geen prioriteit geven. 
 

Uitbreiding bestuur gewenst 
Zoals jullie weten, streeft het bestuur al langere tijd naar uitbreiding. Door de ziekte van 
Peter is dat nu extra urgent. Wij zijn de afgelopen jaren vooral druk geweest met het 
realiseren van Zonnepark Noordmanshoek. Dat vraagt heel veel tijd: wekelijks een 
voortgangsoverleg en minstens zoveel besprekingen met externe partijen. Wij nodigen leden 
van harte uit om zich te melden als zij (bestuurs)taken op zich willen nemen. Uiteraard zoekt 
het bestuur ook zelf actief naar nieuwe bestuursleden. Wij zijn heel blij dat Ronald 
Boerkamp enthousiast taken van Peter heeft overgenomen. De werkzaamheden waar hij 
zich professioneel mee bezig houdt zijn echter niet te combineren met een bestuursfunctie. 
 

Overleg met andere Coöperaties 
Er zijn in Olst-Wijhe een aantal nieuwe initiatieven op het gebied van zonneparken gestart 
waarvoor op dorpskern-niveau coöperaties zijn opgericht. GVM juicht dit toe: op 
dorpskernniveau kennen de mensen elkaar en wij denken dat dat de kans op succes vergroot 
van zulke grote projecten. De kunst is dan wel om door samenwerking te voorkomen dat 
wielen meer dan éénmaal worden uitgevonden. In dat kader hebben wij regelmatig overleg 
met die partijen. Op den duur zou het ook kunnen gebeuren dat wij gezamenlijk betaalde 
krachten inhuren om beheerstaken van de zonneparken uit te voeren. Op dit op moment is 
ons uitgangspunt dat bestuur en beleid in handen zou moeten zijn van vrijwilligers, maar dat 
voor uitvoeringstaken (ontwikkeling, bouw en beheer) betaalde krachten worden 
aangesteld. Dat geldt nu ook al voor ons Zonnepark Noordmanshoek: Zodra dat operationeel 
is, willen wij betaalde mensen aanstellen als directie van de BV en als beheerder van het 

https://www.sallandwonen.nl/over-ons/duurzaamheid/zonnepanelen-op-mijn-woning/
mailto:info@goedveurmekare.nl


park. Simpelweg omdat je alleen dan de vereiste continuïteit kan garanderen. Met de kosten 
daarvan is rekening gehouden in de begroting van het zonnepark. Omdat het gaat om 
relatief kleine taken per park (paar uur per week), ligt samenwerking met andere projecten 
voor de hand.  
 

Nieuwe projecten, Omgevingsadviesraden 
In de gemeente Olst-Wijhe is een aantal nieuwe initiatieven voor zonneparken ontstaan. De 
gemeente hecht, in aansluiting op landelijk beleid, sterk aan draagvlak en betrokkenheid van 
omwonenden van projecten. Die betrokkenheid is getrapt georganiseerd. Zodra er een 
initiatief ontstaat, worden per project twee overlegorganen opgericht: 

1. Ten eerste is er een Bewonersplatform waarin bewoners kunnen overleggen over 
plannen met betrekking tot duurzame energieopwekking in hun omgeving. Vanuit 
het Bewonersplatform worden mensen afgevaardigd naar een… 

2. Omgevingsadviesraad. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en een 
professionele secretaris nemen hieraan ook andere partijen deel: Iemand van de 
gemeente, een eventuele projectontwikkelaar, technische experts, deskundigen op 
gebied van landschappelijke inpassing en eventueel een coöperatie met ideeën over 
lokale participatie. 

Vanuit de Omgevingsadviesraad wordt een plan ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd.  
Op dit moment is GVM betrokken bij twee Omgevingsadviesraden. 
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